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“Epic Notes”, a fusão entre a música eletrónica e a dança
acroyoga
14 de julho

No passado dia 14 de julho, a Alcaidaria do Castelo de Loulé
recebeu o projecto EPIC NOTES. Este projeto faz a fusão
entre música e acroyoga e foi protagonizado por Hugo Alves
(trompete) e Filipe Santos (dança acrobática). EPIC NOTES
junta assim duas disciplinas que são executadas ao vivo com
ênfase na improvisação, fruto de uma nova parceria artística:
uma modalidade acrobática, desenvolvida inicialmente no
século XII, com uma componente de sabedoria milenar do
yoga, em conjunto com a música improvisada, experimentada
também ela de uma nova forma inovadora apoiada em
técnicas eletrónicas. EPIC NOTES é um projeto da Orquestra
de Jazz do Algarve e uma iniciativa integrada no DiVaM –
Dinamização e Valorização dos Monumentos - programa
cultural organizado pela Direção Regional de Cultura do
Algarve.

Laboratório Aberto “Arqueologia e cerâmica romana de
Loulé Velho”
23 a 27 de julho

Entre os dias 23 e 27 de julho, decorreu, no Museu Municipal
de Loulé, um laboratório aberto subordinado ao tema
"Arqueologia e cerâmica romana de Loulé Velho". Este
laboratório decorreu no âmbito do projeto L.O.R.I.V.A.I - Loulé
Velho e o Paleoestuário da Ribeira de Carcavai e foi
coordenado pelos arqueólogos Rui de Almeida (UNIARQ -
Fac.L-ULisboa / CML) e Catarina Viegas (UNIARQ - Fac.L-
ULisboa). 

Tendo como ponto de partida a exposição patente no Museu
Nacional de Arqueologia, LOULÉ. Territórios, Memórias,
Identidades, esta iniciativa objetivou conhecer melhor a
ocupação romana de Loulé Velho através do estudo das
cerâmicas. Aos objetivos de caráter científico juntaram-se
outros de âmbito educativo/pedagógico que incidiram sobre o
estudo das coleções do Museu Municipal de Loulé e
permitiram aprofundar o conhecimento sobre a época romana
num contexto de investigação.

Destinado a estudantes de Arqueologia, estudantes do ensino
secundário e público em geral, o laboratório contou com uma
programação teórico-prática, incluindo conferências sobre a
ocupação romana de Loulé Velho, sessões práticas com
cerâmicas oriundas desse sítio arqueológico, uma visita ao
Museu Municipal de Loulé e aos seus Serviços Técnicos,
entre outras atividades.

Conferência “Loulé Velho: arqueologia de um sitio
(quase) desaparecido” por Catarina Viegas e Rui de
Almeida
26 de julho

No dia 26 de julho, o Centro Autárquico de Quarteira recebeu
a Conferência “Loulé Velho: Arqueologia de um Sítio (quase)
desaparecido”, por Catarina Viegas e Rui Roberto de Almeida.
Tendo por mote o sítio arqueológico de Loulé Velho,
localizado na Freguesia de Quarteira, os conferencistas
sublinharam a importância deste sitio enquanto centro de
comércio romano no Algarve e a relevância dos matérias
arqueológicos aí encontrados, nomeadamente das cerâmicas,
para o aprofundamento do conhecimento sobre essa época.



Durante a conferência foi ainda apresentada a ação
colaborativa com os munícipes de Loulé Velho, “Olha o que
tenho em casa!”, recolha/inventário de fotos, objetos
arqueológicos e memórias e os presentes tiveram também a
oportunidade de manusear algumas das peças encontradas
neste importante local arqueológico da Freguesia de
Quarteira.

No final da conferência, durante o período de debate, o jovem
historiador e pescador de Quarteira, João Carlos Santos,
aproveitou para doar ao Museu Municipal de Loulé uma
espátula em bronze encontrada por ele próprio nas ruínas de
Loulé Velho.

Património ao Luar – Caminhada cultural arqueológica
entre a Quinta do Lago e o Ludo
27 de julho

No âmbito da exposição LOULÉ. Territórios, Memórias,
Identidades, teve lugar, no passado dia 27 de julho, mais uma
caminhada cultural arqueológica sob o mote “Património ao
Luar”. Desta feita, o percurso desenrolou-se entre o sítio
arqueológico da Quinta do Lago, um dos centros de comércio
existentes no Algarve em época romana e onde ainda se
podem ver, entre outros vestígios, um conjunto de tanques de
salga, e o Ludo. Durante o percurso, os caminhantes tiveram
ainda oportunidade de conhecer a zona onde foram
encontradas 72 sepulturas de época islâmica, imaginar o
local do Porto de Farrobilhas e visitar, no Ludo, o local que é
a imagem da exposição LOULÉ. Territórios, Memórias,
Identidades.

VII Mini Festival de Artes Infanto-Juvenis de Alte 
27 de julho

Decorreu no dia 27 de julho, na Fonte Pequena, em Alte, o
VII Mini Festival de Artes Infanto-Juvenis de Alte. Esta
iniciativa, destinada a jovens naturais ou com família na
freguesia de Alte, contou com 34 participantes que integrados
em mais de uma dezena de grupos foram responsáveis por
18 atuações que incluíram música, dança, teatro, entre outras
formas de arte. A organização do VII Mini Festival de Artes
Infanto-Juvenis de Alte esteve a cabo da Câmara Municipal
de Loulé, do Polo Museológico Cândido Guerreiro e Condes
de Alte, da Junta de Freguesia de Alte, do Centro de
Animação e Apoio Comunitário da Freguesia de Alte e das
famílias dos participantes.

Inauguração da exposição “Evidências II” de Daniel
Vieira
16 de agosto

Teve lugar, no Polo Museológico Cândido Guerreiro e Condes
de Alte, no passado dia 16 de agosto, a inauguração da
exposição de pintura Evidências II do artista altense Daniel
Vieira. Esta iniciativa contou com a presença de cerca de
meia centena de pessoas.

A exposição poderá ser visitada de segunda a sexta-feira das
09h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h00, até dia 28 de
setembro.

Património ao Luar – Caminhada cultural arqueológica
entre Salir à Torrinha
25 de agosto

No dia 25 de agosto, o Museu Municipal de Loulé promoveu
mais uma caminhada cultural arqueológica. Desta vez, o
percurso escolhido foi aquele que liga Salir à villa romana da
Torrinha, ao longo do qual os participantes puderam conhecer
o local onde foi descoberto o menir pré-histórico do Serro das



Pedras, os vestígios de época romana da villa da Torrinha,
perceber a importância de Salir durante a ocupação islâmica
e visitar o sítio onde se encontrou uma inscrição funerária,
bem como ver muros que se mantêm desde a época
medieval.

Todos estes vestígios revelam a importância deste vale
agrícola, ainda hoje muito fértil, e por onde passaram
caminhos milenares que ligam todo o interior do Algarve e a
região a Norte e a Sul.

Esta caminhada fez parte das atividades associadas à
exposição Loulé. Territórios, Memórias, Identidades, patente,
em Lisboa, no Museu Nacional de Arqueologia.

Nova estela com escrita do sudoeste é notícia na edição
portuguesa da “National Geographic” 

No passado dia 27 de julho, foi notícia, na edição portuguesa
da revista National Geographic, a descoberta de uma nova
estela com escrita do Sudoeste no Concelho de Loulé.
Recolhida por Jorge Narciso há cerca de 8 anos perto da
Cortelha, uma aldeia da freguesia de Salir no Concelho de
Loulé, era uma pedra que estava num poço com as letras
viradas para baixo. A estela (bloco de pedra que se fixava no
solo) da Cortelha foi identificada pelo fotógrafo Jorge Graça
que reconheceu a escrita do Sudoeste na mesma quando
esta era utilizada no cortejo do Grupo Etnográfico da Serra do
Caldeirão durante a Festa da Espiga.

Segundo o arqueólogo Amílcar Guerra da Uniarq – Centro de
Arqueologia da Faculdade de Letras da Universidade de
Lisboa, a leitura do texto é clara, com todos os traços bem
gravados, e revela alguns signos raros e outros inéditos. O
fragmento de estela com 48x37cm apresenta sete a oito
signos gravados reconhece-se o E, o R e o A. Esta escrita
que se concentra no Sudoeste Peninsular, daí o seu nome,
adaptou o alfabeto fenício e depois criou uma escrita própria
ajustada à língua das populações que aqui viviam.

Para além deste contributo para a investigação linguística da
escrita, a importância desta estela com escrita do Sudoeste
prende-se com o facto de ter sido encontrada numa área onde
até hoje ainda não tinham sido encontrados vestígios
arqueológicos da Idade do Ferro, revelando assim o enorme
potencial que a Serra entre o Algarve e Baixo Alentejo tem
para investigar este tema. No âmbito da investigação
realizada pelo Projecto ESTELA, os arqueólogos Samuel
Melro e Pedro Barros referem que eram conhecidos dois
conjuntos no Concelho de Loulé, um na área do Ameixial
onde foi encontrada há 10 anos a última estela e outro na
zona Benafim/ Salir.

A estela da Cortelha doada por Jorge Narciso estará exposta
no Museu Municipal de Loulé entre o dia 27 de julho e o final
de Setembro, ocupando uma posição de destaque que a
revela aos nossos visitantes como mais uma peça de enorme
importância para o estudo dos nossos antepassados.
Atualmente, as restantes estelas com escrita do Sudoeste do
Concelho de Loulé podem ser observadas na exposição de
arqueologia LOULÉ. Territórios. Memórias. Identidades
patente até ao final do ano no Museu Nacional de
Arqueologia, em Lisboa, bem como no Museu da Escrita do
Sudoeste em Almodôvar dedicado ao tema.

Brevemente

Eis algumas das nossas sugestões para os próximos meses:

 

Em setembro:

 

EXPOSIÇÃO LOULÉ. TERRITÓRIOS, MEMÓRIAS, IDENTIDADES

Museu Nacional de Arqueologia, Lisboa

Org.: Direção-Geral do Património Cultural/Museu Nacional de Arqueologia e Câmara Municipal de



Loulé/Museu Municipal de Loulé

 

EXPOSIÇÃO ECOS DA SERRA - 50 ANOS DE MEMÓRIAS

Polo Museológico Cândido Guerreiro e Condes de Alte

Segunda a sexta: 9h00-17h00

 

EXPOSIÇÃO TRABALHADORES FORÇADOS PORTUGUESES NO III REICH E OS LOULETANOS
NO SISTEMA CONCENTRACIONÁRIO NAZI

Edifício da Assembleia Municipal

Terça a sexta 10-13h e 14h-18h
Sábado 10h-16h30

Org.: Instituto de História Contemporânea, Universidade de Lisboa e Câmara Municipal de Loulé

 

EXPOSIÇÃO EVIDÊNCIAS II DE DANIEL VIEIRA

Polo Museológico Cândido Guerreiro e Condes de Alte

Até 28 de setembro

 

FEIRA DA ADIAFA

(integrada na Festa em honra de Nossa Senhora das Dores e S. Luís)

Aldeia de Alte

23 de setembro

 

JORNADAS EUROPEIAS DO PATRIMÓNIO 2018 - PARTILHAR MEMÓRIAS

 

LANÇAMENTO DO CONJUNTO DE CD'S DE PATRIMÓNIO ORAL DO CONCELHO DE LOULÉ

Convento do Espírito Santo

21 de setembro, 18h00

 

ALTE PELA JANELA DO TEMPO

Polo Museológico Cândido Guerreiro e Condes de Alte

21 de setembro, 14h30

 

TARDE COM AS GENTES DE ALTE – “REUNIÃO DO GRUPO DE AMIGOS DE ALTE – JORNAL
ECOS DA SERRA”

Polo Museológico Cândido Guerreiro e Condes de Alte

22 de setembro, 15h00

 

PATRIMÓNIO AO LUAR - CENTRO HISTÓRICO

Ponto de encontro: Museu Municipal de Loulé

27 de setembro, 21h

Inscrições gratuitas e obrigatórias: servicos.educativos@cm-loule.pt / 289 400 611

 

CONFERÊNCIA SOBRE A ESCRITA DO SUDOESTE

Sala polivalente do Museu Municipal de Loulé

28 de setembro, 18h00 (a confirmar)

 

CERIMÓNIA DE HOMENAGEM AOS DOADORES E GUARDIÕES DO PATRIMÓNIO

mailto:servicos.educativos@cm-loule.pt


Salão Nobre dos Paços do Concelho

29 de setembro, 15h00

 

“QUEM NOS ESCREVE DESDE A SERRA – EXPOSIÇÃO SOBRE A ESCRITA DO SUDOESTE E
IDADE DO FERRO”

Cortelha

29 de setembro, 18h30

 

FAMÍLIAS NO MUSEU

Museu Municipal de Loulé

30 de setembro, 16h00

Inscrições gratuitas e obrigatórias: servicos.educativos@cm-loule.pt / 289 400 611

 

Em outubro:

 

EXPOSIÇÃO LOULÉ. TERRITÓRIOS, MEMÓRIAS, IDENTIDADES

Museu Nacional de Arqueologia, Lisboa

Org.: Direção-Geral do Património Cultural/Museu Nacional de Arqueologia e Câmara Municipal de
Loulé/Museu Municipal de Loulé

 

EXPOSIÇÃO ECOS DA SERRA - 50 ANOS DE MEMÓRIAS

Polo Museológico Cândido Guerreiro e Condes de Alte

Segunda a sexta: 9h00-17h00

 

EXPOSIÇÃO TRABALHADORES FORÇADOS PORTUGUESES NO III REICH E OS LOULETANOS
NO SISTEMA CONCENTRACIONÁRIO NAZI

Edifício da Assembleia Municipal

Terça a sexta 10-13h e 14h-18h
Sábado 10h-16h30

Org.: Instituto de História Contemporânea, Universidade de Lisboa e Câmara Municipal de Loulé

 

FAMÍLIAS NO MUSEU

Museu Municipal de Loulé

13 de outubro, 16h00

Inscrições gratuitas e obrigatórias: servicos.educativos@cm-loule.pt / 289 400 611

 

ALTE PELA JANELA DO TEMPO

Polo Museológico Cândido Guerreiro e Condes de Alte

19 de outubro, 14h30
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